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LA OLIMPIKOJ EN MOSKVA, USSR

HOTELO "KOSMOS" DESTINITA NUR POR
ĴURNALISTOJ EL LA TUTA MONDO

aos

lio?

La nova Motelo "Kosmos", konstruita en Moskva de
francaj kaj jugoslavaj specialistoj, kiu akceptos la
ĵurnalistojn akreditajn okaze de la olimpiaj ludoj

(v.p.g)



LA ORGANIZA STABILIĜO KAJ AKTIVIĜO DB NIA

TUTMONDA ESPERANTISTA ĴURNALISTA ASOCIO

La jarkunveno de TkĴA en

Varna 1978 konstatia la ne bo- 

na organiza stato de nia rut- 
monda Esperantista Ĵurnalista
Asocio, rezulte de la malapero 

de nia presorgano "Internacia 
Ĵurnalisto".La jarkunveno mon- 
tris la plej gravajn proksim- 

ajn taskojn pri la stabiliĝo 
kaj reaktivigo de nia asocio.

Inter tiuj taskoj estas la

Dank* al la klopodoj de giaj

membroj ricevos ĝin siatempe.
V

Laŭ la plano por estonta 

laboro de TEĴA, akceptita de

speciale la gen.sekretario D.

Fabris devas prepari novan no- 
maron de la efektivaj membroj 
de TEĴA. Tiurilate estas tre 

ege necesa la helpo de niaj 
membroj kaj aktivuloj kaj spe 

ciale de niaj estraranoj. Ĉiu 

el ili konas la esperantistojn 

-Ĵurnalistojn en sia urbo au

redaktoroj kaj amikoj-ĵurnalis* en la lando kaj povas urge sex>

toj, membroj de la Bulgara E-
"Int.Ĵ-sto" aperis postAsocio,

ranto en Vama. Laŭ la promeso.t* b

de la redakcio, la marta n-ro

di nomaron de
kaj B-membroj 

de "I.Ĵ." kaj

la
al
al

sekretario s-ano
La estraranoj de

kolegoj A
la redakcio

la generala

Dino Fabris. 
nia asocio

1-1979 j» aperas kun ioma mai- estas petataj nepre kaj tuj

fruigo pro teknikaj maifaeiia- 
joj. La julia (n-ro 2) aperos 

anta& la UK en Lucerno kaj la

fari tion.
Paralele kun la precizigo 

de la membro-nomaro ni devas
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organisi varbadon da novaj A* 

kaj B-membroj unuavica inter 

la redaktoroj kaj kunlaboran» 

toj da aaparantaj gaseto] kaj 
kunlaborantoj da nacilingvaj 
kaj alilingvaj aldonaĵoj«Davo 

da 6 iu radaktoro da esperanta 
gaseto tuj aliĝu al aia kultur- 
profasia organisaĵo kaj kunhelr 

pi al ĝi por efaktivigo da ĝi- 
aj oaloj kaj taskoj*

borado al kaj kun la Gazetara 
Servo de Universala Esperanto- 
Asocio* Tiucele nia astrarino

Anna Branan estas petata per 
Lnformaĵo aŭ artikolo m "I.Ĵ* 

klarigi al niaj membroj la la* 

boron de la Gazetara Servo,ki- 
amaniere oni povas kunlabori aL 

ĝi konkreta kaj kiamaniere ni

- inter«ango de gasatmatarialoj, 
da sparto* da interhelpo ktp* X>a 
estraro de TEJA kaj la redakoio d® 

*I.Ĵ" estas pretaj kontentigi la 

destrojn de niaj membroj en tiu 
rilato*

Niaj membroj ofta ekskursas o-
fica aŭ kiel turistoj eksterlanda
Ĝis kiam ni starigos nian Gastigadi

Servon de TEĴA* provisora la est- 
raro de YEĴA plenumos ankaŭ tiun
taskon por helpi la teĵanojn por 

kaj dum iliaj eksterlandaj voja- 
ĝojo

tas ankoraŭfoĵe revi-

sii nian TEĴ^-st atuton®
En kelkaj n-roj de *I0Ĵ®wantaŬ

7 jaroj oni pridiskutis la statu-

ton, sed poste ĝi ne estis prila- 
borita kaj aprobita* Do tion ni 
devas fari kaj solvi dum la jaroj

efektivigu la kunlaboradon in-
UEA

1979 kaj 1980. En la jarkunveno ds
TEĴA en Stokholmo 1980 la statuto

kaj TEĴA*
Cefa ma tasko astas organisi

devas $sti akceptita kaj aprobita»

Estas ankoraŭ aliaj taskoj far-

aktivan kaj resultodonan profesi- 

an kunlaboradon inter niaj teĵanqĵ 

endaj. La jarkunveno en Lucerno 

eble pridiskutos kaj solvos ankaŭ 
ilin.
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Do - al konscia agado por la

organiza stabiliĝo kaj aktiviĝo 

de nia TEĴA!

RICEVITAJ ELDONAĴOJ

* Jarlibro 1978 de UEA, 576-paĝa. 
Riĉenhava por Ĉiuj teĵanoj.
x Kantareto - 14-paĝa,stencilita. 
Eldono de Sofia distr.urba E-
estraro.
x Le Journaliste demokratigue , 
grandformata ilustrita ĵurnalo,or- 
gar.o de la Internacia Ĵurnalista 
Organizo. Redakcio: Parizska 9 , 
Praga 1, ĉeĥoslovakio. Aperas en 
franca lingvo.
x Aktualaj ĵurnalistaj problemoj^ 
organo de Int.Ĵurn. Organizo en 
Prago, aperas en rusa lingvo.N-ro 
5-4, 1979.

Moskow_News, grandformata, 16- 
paĝa, n-ro 16 (2848),1979,speciala 
aldono de la Moskva gazeto ("Mosk- 
vaj Novaĵoj”). Enhavas: Parolo de 
L.I.Breĵnev antaŭ la balotantoj, 
rezultoj de la balotoj por Supera 
Soveto de 
fotoj pri 
la Asocio 
x Slovaka 

USSR, materialoj kaj 
la fonda konferenco de 
de Sovetaj Esperantistoj. 
Antologio - 548-paĝa,luk-

se bindita. Oni prezentas buntan 
elekton el la literaturaj valora - 
ĵoj de la slovaka nacio. Valora kon- 
tribuo al la esperanta kulturo.

ĴURNALISTAJ MANIFESTACIOJ
- Delegitaroj de la Ĉeĥoslovaka 
Ĵurnalista Asocio kaj de la klu- 
bejo "Konkordia" de aŭstraj ĵur- 
nalistoj interkonsentis plifirm- 
igi siajn profesiajn kontaktojn.

en 
de
Fe-

- La 6-a kongreso de la Federacie 
de Arabaj ĵurnalistoj okazis 
BagdaU de la 1-a ĝis la 5-a 
aprilo j.k. La estraro de la 
deracio funkcias en Bagdad.

- En Kopenhago (Danlando) okazis 
Internacia seminario pri la prob- 
lemoj de la malarmado kaj malstre 
ĉiĝo en la internaciaj rilatoj. 
Estis decidite realigi la Dekla- 
ron de Unesko pri la amasrimedoj 
de informado.
- Invitita de la soveta presagen- 
tejo TASS en Moskva gastis la di- 
rektoro de la presagentejo Rei- 
ter Gerai Long. Estis subskribi- 
ta protokolo pri kunlaboro kaj 
Ŝanĝo de informoj.

- En GFR pli ol 4 800 ĵurnalistoj 
verkistoj k.a.postulis malperme- 
son

100 
mil 

de la neonazisma gazetaro, 
la neonazistoj eldonas ĉirkaŭ 
gazetojn kaj bultenojn en 200 
ekzempleroj•

- En Praga okazis kunsido de la 
plenumkomitato de la Internacia 
federacio pri turismo (FIĴET).



MONDKONATA LETERO DE LEV TOLSTOJ

En la jaro 1894 V.L.Kravcov, en la nomo de 
esperantistoj de Voroneĵ, petis Tolstoj esprimi 
opinion pri la problemo de internacia lingvo ĝe- 
nerale kaj speciale pri Esperanto* La 27an de 
aprilo 1894 Tolstoj sendis sian famigintan lete- 
ron, kiun ni sube represas. La letero aperis en 
la rusa originalo en la volumo 67 de la plena 
verkaro (paĝo 101) kaj en la germana traduko en 
"Leo Tolstoj, Briefe 1848 - 1911". Gesammelt und 
herausgegeben von P.A.Segejenko, Berlin 1911 (S.
145)* La Esperanta traduko aperis unuanfojon en

15,julio"Esperantisto" n-ro 7 (55), Nŭrnberg, 
1894.

Estimataj Sinjoroj!

Mi ricevis vian leteron kaj penos,kiom mi povos, plenumi 
t.e. eldiri mian opinion pri la penso de lingvo tutmonda 
tio, kiom la lingvo Esperanto respondas al tiu ĉi ideo.

vian deziron, 
entute kaj pri

Pri tio, ke la homoj celas al tio, por fari unu anaron kun unu pastisto 
de prudento kaj amo kaj ke unu el la plej proksimaj kondukantaj Stipoj 
por tiu ĉi devas esti reciproka komprenado de la homoj unu kun alia -
pri tio povas ekzisti nenia dubo. Por tio, ke la homoj komprenu unu la 
alian, estas necese aŭ tlo, ke ĉiuj lingvoj per si mem kunfandiĝu en unu 
lingvo (kio, se ĝi fariĝus iam, povus fariĝi nur post tre longa tempo), 
aŭ tio, ke la sciado de ĉiuj lingvoj tiel vastiĝu, ke ne sole Ĉiuj ver-
koj estu tradukitaj en ĉiujn lingvojn, sed ankaŭ, ke Ĉiuj homoj sciu ti

tiu aŭ alia lingvo, aŭ tio, ke ĉiuj elektu unu lingvon, kiun devige ler- 
nus ĉiuj popoloj, aŭ fine tlo, (kiel supozas la volapukistoj kaj esperan- 
tistoj), ke Ĉiuj homoj de diversaj nacioj akceptu unu artefaritan faci- 
lan lingvon internacian kaj ĉiuj lernu ĝin. En tiu ĉi konsistas la ideo 
de la esperantistoj, ŝajnas al mi, ke tiu Ĉi lasta supozo estas la plej
prudenta kaj - la plej 4

Tiel mi respondas la unuan demandon. La duan demandon - en kia grado la 
lingvo Esperanto kontentigas la postulojn de lingvo intemacia - mi ne 
povas respondi tute decide, ĉar mi ne estas kompetenta juĝanto en tio ĉi. 
Unu, klon mi sclas, estas tio, ke Volapuk aperis por mi tre komplika, 
Esperanto do, kontraŭe, tiel facila, kiel ĝi devas aperi al ĉiu eŭropa 
homo. (Mi pensas, ke por tutmondeco en absoluta senco de tiu vorto,t.e.
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alla lingvo, sed por homo eŭropa Esperanto estas tre facila).

La facileco de ĝia lernado estas tiel granda ke ricevinte antaŭ ses 
jaroj Esperantan gramatikon, vortaron kaj artikolojn, skribitajn en tiu 
Ĝi lingvo, mi post ne pli ol du horoj da okupado povis jam, se ne skri- 
bi, almenaŭ libere legi en tiu ĉi lingvo.

ĉia okazo la oferoj, kiujn alportos ĉiu homo de nia eŭropa mondo,
dediĉinte kelkan tempon por la lernado de tiu ĉi lingvo, estas tiel 
malgrandaj, kaj la sekvoj, kiuj povas veni, se ĉiuj, - almenaŭ la eŭro- 
panoj kaj amerikanoj - ĉiuj kristanoj, - ellernos tiun ĉi lingvon, es- 
tos tiel grandegaj, ke oni ne povas ne fari tiun ĉi provon, idi ĉiam

>

pensis, ke ekzistas nenia pli kristana scienco, ol la sciado de lingvoj 
tiu sciado, kiu donas la eblon komunikiĝi kun plej granda nombro da 
homoj. Mi vidis multajn fojojn, kiel homoj tenadis sin malamike unu kon 
traŭ la alia nur dank* al la meĥanika malhelpo por reciproka komprenado 
Kaj tial la lernado de Esperanto kaj la vastigado de ĝi estas sendube 
kristana afero, kiu helpas al kreado de la Regno de Dio, tiu afero, kiu 
estas la Ĉefa kaj sola difino de la homa vivo.

Leo Tolstoj 
27-an de aprilo 1894.

(El ”der esperantisti n-ro 93, 1979)

kEN LA BERLINA ĴURNALISTA LERNEJO DE SOLIDARECO

La kursanoj de la lerneja de Solidareco 
atente aŭskultas la lecionon (v.p.9)
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El la E-GAZEfOJ
•

("Esperanto", n-ro 881 (5), p.81 )

"ASOCIO POR TERGLOBA SESONO"

"La partoprenintoj de la konferenco unuanime decidis 

konsideri la ĉefaj taskoj de la Asocio kaj de la enir- 

antaj ĝin organizaĵoj la partoprenon, uzante Esperant- 

on, en la firmigo de la paco kaj disvolvado de la kul- 

turaj ligoj de la soveta popolo kun la popoloj de aliaj 

landoj en la interesoj de firma paco, sekureco kaj kun- 

laborado; helpadon al esperantistoj en lernado de Espe- 

ranto kaj profundigo de ĝia scio: edukon de la sovetaj 

esperantistoj en la spirito de patriotismo kaj internaci- 

ismo, malkompromisemo koncerne la reakcian ideologion,fa- 

Sismon, koloniismon, rasan diskriminadon kaj socian malju- 

ston."

La citita alineo parte respondas al la demandoj pri la 

karaktero de la nova landa organizaĵo en Soveta Unio. Kiel 

jam anoncite, la prezidanto de ASE fariĝis prof. d-ro Maho- 

met Isaev, dum ĝiaj vicprezidantoj estas: N.B.Zubkov, A.I. 

Rakovskij, S.N.Podkaminer kaj V.V.Samodaj; respondeca sek- 

retario estas A.V.Berjoza, kiu plenumis dum la lastaj jaroj 

similan funkcion en la Komisiono pri Internaciaj Ligoj de 

Sovetaj Esperantistoj.

La fondiĝo de ASE signifas oficialiĝon de la Esperanto-mov-

ado en Soveta Unio. Nun la Internacia Movado akiras part-

neron por kunlaboro kun la esperantistoj de la plej vasta

lando en la mondo. Jam tio estas sufiĉa kaŭzo por saluti



LA OLIMPIKOJ 1980 EN MOSKVA

La preparoj por la XX-aj Olimpiaj Ludoj estos plenumitaj en 
la fiksita horo. La prezidanto de la Internacia Olimpika Komi- 
tato Lord Kilianin, post vizito de la konstruaĵo, deklaris, ke 
la olimpia "vilaĝo" eble estos la plej bela el la ĝisnunaj. 
Li parolis pri la konfortaj kondiĉoj por la ĵurnalistoj, 
(ĉirkaŭ 7 500 proksimume). La hotelo "Kosmos", okupanta 20 hek- 
tarojn estos 26 etaĝa kun surfaco por 150 aŭtoj.

LA VERDA STELO

Sur nia brusto portas ni steleton - 

Insignon de 1* frateco kaj esper*, 

Fiere portas ĝin por lukto pretaj,

Por paco de 1’ popoloj sur la Ter*.

Kaj kredas ni je 1’ estonteco bona

Kaj kune marSas ni kun ĝoja kor*:

La homoj de 1* planed’ la vojon konas

Kaj venos la triumfa, hela hor’!

Kuraĝe do, amikoj, al 1*afero!

Ni kune iru al la fina eei*!

Ekflamos vera fajro el "Fajrero"

En ĉiu koro, sub la verda stel*!

Paŭlo Bondarov,Moskvo,USSR

lTEĴANOJ,JUS ALIGINTAJ AL TEJA,DIVAS SENDI TUJ SIUS 
aDRTSOJN=LA REDAKCIO DE "I.J," SENDOS AL ILI LA LASTAJN 
N-ROJN DE «INT.ĴURNALISTO".

Estas rezervitaj nuneroj^ankaŭ de antauaj jaroj

e
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NOVA LERNEJO DE SOLIDARECO EN BERLIN

La berlina lernejo de Solidareco, fondita autune de 1963 estas

unu el la unuaj similaj lernejoj. Dum pli ol 15 jaroj en ĝi lernis 

kelkcentoj da ĵurnalistoj el pli ol kvardek landoj.

granda intereso al la lernejo kaj ĝia altkvalita instru- Pro la

ado la nombro de la dezirantoj lerni ĵurnalismon en ĝi tre ege pli- 

altiĝis. .

Jen kial la Asocio de la Ĵurnalistoj en Germana Demokratia Res- 

publiko decidis konstrui novan, pli grandan lernejan konstruaĵon el 

la malnova. La 16-an de februaro 1979 oni komencis konstrui ĝin.

INTERNACIA INICIATO DE ĴURNALISTOJ SUB LA AŬSPICIO DE UN

La 3-an de marto 1979 en la

subskribita kontrakto inter UN

Ĝeneva palaco (Svislando) estis

la redakcioj de 16 plej aŭtori-kaj

tataj europaj , aziaj, afrikaj kaj

Lige kun tiu interkonsento tiuj

sudamerikaj gazetoj, 

gazetoj ("Asahi Simbun" - Japanio,

"Daun" - Pakistano, "Ekselsior" - Meksikio, "Frankfurte Rundŝao" - 

FRG, "Indian Ekspres" - Hindio, "Ĵornal de Brazil" - Brazilo, "Madjai 

hemset" - Hungario, "Mond" - Francio, "El MuĝaRid" - Alĝerio, "El 

Pais" - Hispanio, "Politika" - Jugoslavio, "Die Presse" - Aŭstrio, 

"Solej" - Senegalo, "Stampa" - Italio, "Development forum" - UN kaj 

"Ĵufie Varŝavi" - Pollando) ekde junio j.k. komencos ĉiujare eldoni 

komunan aldonaĵon. En ĝi oni traktos diversajn gravajn problemojn 

pri la nova ekonomia kunlaboro, la problemoj de la evoluantaj lan- 

doj ktp. La ĝenerala sekretario de UN Kurt Valdhajm akceptis favore 

r-4tiun bonegan iniciaton
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GRAVA: PRI LA JARKUNVENO DE TEĴA EN LUCERNO, SVISLANDO

KIEL ORDINARE, ANKAŬ ĈI JARE EN LA KADROJ DE LA 64-a UK 

DE ESPERANTO EN LUCERNO, SVISLANDO, OKAZOS JARKUNVENO DE TEĴA.

LA ESTRARO DE NIA ASOCIO PETAS ĈIUJN KOLEGOJN KAJ CEMBROJN DE

TEJA, KIUJ PARTOPRENOS LA UK EN LUCERNO BV. SERĈI TIE - EN LA

KONGRESEJO - LA ESTRARANOJN OLAV THORMODSEN (la prezidanto), LA 

GENERALA SEKRETARIO DINO FABRIS, LA REDAKTORON DE "I.Ĵ." JU CON 

KOVSKI k.a. ONI SERĈU ANKAŬ ANONCAFIŜOJN.

= Nia Potto =

Robert Castello,c. Alzlnaret,2 
Andorra la leila,Valls D, Andorra 

"Bankon pro la •Historio de 
via Andorra.Bonvolu sendi al ni 
2-3 fotojn belaspektajn.

Harkovskij,Kni thai,Megalll, 
kolegoj el aliaj 1 andoj.Bv.
sendi al "I.Ĵ." kontribua- 
ĵojn.
Ni petas la redaktorojn de 
esperantaj gazetoj sendi 
al ni interfcange siajn el-dona 
onujo jn kaj n en cii en ili
pri la apero de "I.Ĵ".

"lnternacia ĵurnalisto aten- 
das diversajn nate Tialojn: 
artikolojn, eseojn, bel e t ron 
kaj poezion, hunurajojn,kari - 
katurojn,fotojn ktp.

Cion sendu al la adreso de 
la redaktoro Esperov - vidu 
la tadreson sur la lasta pa- 
fco.

Ciuj ni devas kontribui 
la regula aperado de"I.Ĵ? 

kaj por gia bela nerekto kaj 
interesa enhavo.

SEN VORTOJ
(Nevjorker - USONO)
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En Sofio, Bulgario, estis sub- 

skribita interkonsento inter la 

Bulgara kaj Etiopia Ĵurnalistaj 

Asocioj, kiun subskribis Tsegae 

Hailu kaj Stojne Krŝstev de ambaŭ 

Asocioj»

Estas memkompreneble,ke M- 
ug membroj de nla Tutmonda Es- 
perantl sta Juto ali st a Asocio 

la 
unuanime ap robo kon trak ton 
subskribita de ambaS ŝtatgvlda- 
ntoj - Leonld I.Breĵnev (USSR) 
kaj Giai Cartar (USONO). 
tiu tl dokumento, aprobi t a post 
longaj interparolo 1,estas tre

Lige kun la 50-a jaro de la kreo 

de Germana Demokratia Respubliko la 

^ermana ĵurnalista Asocio invitis fo- 

toĵurnalistojn el Bulgario,Hungario, 

Mongolio,Pollando, Rumanio,Ĉehosiova- 

kio,USSR kaj Vjetnamio kaj organizis

ege grava kaj unti 1 a ne nur 
por la ambaŭ Matoj (USSR - U- 
S0N0),sed aakMŬ vo* tuta ho- 
maro, sopi rant a paoon kaj tran- 
k vi lan vi von , Interkompreni gon 
kaj amikecajn interrilatojn.

Ni esperu,ke la sago Instl- 

gos la ambaŭ Ŝtatestrojn kaj

aliajn ŝtatgvl dantojn de aliaj
por ili kelktagan ek s karson tra la lan- 1 andoj ,kompren ante la grave- 

con de la tutmonda paco, atin-

LA REDAKCIO DE "INTERNACIA ĴURNA-
gos en ne tre longa terono 
kan konkordojn pri S4LT -

LISTO" ATENDAS VIAJN KONTRIBUAĴOJN,

KARAJ TEĴANOJ, NE PROKRASTU, LA REDAK-
SALT - 4, 5, 6 ktp por roal-

permeso de tiuj teturaj, a-
CIO BEZONAS (TIUSPECAJN MATERIALOJN, tomaj ,nukleaj ,n eu tron aj ktr 

armiloj Raj armilportantoj.

GRANDA ARTIKOLO EN "NEUES DEUTSCHLAND"

a

D<

4*

La ŝajne plej ampleksa artikolo pri Esperanto, kia aperis ĝis

nun en "Neŭes Deutschland" Komitato de

la Socialisma Unuiĝinta Partio de Germanio, oni trovis en la eldo- 

uo de la 2,15*12.1976 (p.l6).La gazetara GDR-korespondanto en Sofio, 

Heinz Kammerer, amplekse priskribis la agadon de la esperantistoj 

en Bulgario (65 linioj).
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EN GRAVA ENCIKLOPEDIO

La unuvoluma enciklopedio "Kulturpolitisches Worterbueh" (Kultur-

politika Vortaro), kiu aperis fine de 1978 Ĉe Dietz-Verlag, Berlin, 

en dua eldono enhavas tre ampleksan artikolon pri Esperanto, ties 

internacia apliko kaj pri la agado de la esperantistoj en Kulturi!- 

go de GDR (p.180-181).

La artikolon verkis d-ro Detlev Blanke.

La enciklopedio apartenos al la plej gravaj laborinstrumentoj de 

kulturaj funkciuloj en GDR.

x < < < <

Lerno Mb ro 2°r ĵu nili s t o^

La gea. sekretariato de IĴO eldonia la unuan lernolibron por ĵuma- 
listoj,kies aŭtoro estas prof .Vladlnir Httded ea Praga.La titolo de 
la libreto (60 paga ,fomato a 5) estas "Jun ali sao, gla esenco, socl- 
alaj funkcioj,evoluo". Kroa tiu - la aaaa-la el doa ejo aperigos aa- 
kaa aliajn 1 erani ibro ja. Laa lernolibroj aperos ankan en la hispana 
lingvo.

x v v v

ESTRARO DE TEĴA

Prezidanto;- Olav Thormodsen, 
box 59,Haugesund,Norvegio.

Bibliografio pri enhavo de
* _ _ _ _____ _______

K spe ran t aj periodaĵoj 1887-
1979

Vicprezidantoj;- Ivan Kereme- 
dĉiev-Esperov, kv."Borovo", blok 
219, B. 1680 Sofia, Bulgario. (Li 
estas ankaŭ ĉefredaktoro de "Inter-

Por tia privata bibllog-
raflo tiu spe enji A atari alojn
sertaa (n al no vaj n E-gasetojn)
Idvard Voj takovski,P.0.Kes-

nacia Ĵurnalisto"; Tadros Megalli, 
D-8381 Rossbach, FRG (adreso ne kom-

to 312,PL-5O-95O VroelaV 2,

pieta); Nikolaj Danovskij, 226014 
Riga-14, ul."Ostrovskogo" 4-4,Sovet 
Unio. Generala sekretario kaj kasi- 
sto - Dino Farbis, Borgo Bossano 5, 
Cittadella, (Padova), Italio.

Membro-estraranoj; - s-ino Anna
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Brennan, Niewe Binenweg 176, NL- 
5015, BJ Rotterdam, Nederlando;

pollando.Rekonpeneo per pott 
narkoj,1-1lbroj ktp.

<

Mn la j artan veno de TEĴA 
(en Lucerno 1979) la Jarto-,
p renan toj bonvolu p roni sur 

sin la taskojn kolekti ja ko-
1 «oji de elaj sani an danoj kaj



- n

p.k.325,Sovetunio; A.W.Thomson,
Anglio (adreso ne konpleta);
Donĉo Hitrov, 146? Sofia, ul»
fian Asparuh 61, Bulgario»

9

Gekolegoj, la estraro petas treege ĉiujn vin:
IUJ SENDU VIAN MEBROKOTIZON (1,50 dolaroj, 2 bulga- 

raj levoj aŭ la egalvaloro en via nacia mono) por la 

nuna 1979 jaro» La monon sendu laŭ viaj eblecoj al 

la prezidanto fhormodsen, la vicprezidanto Esperov aŭ 

al la sekretario-kasisto Dino Febris» Pagu ankaŭ por 

1978 jaro.

TEĴANOJ! Bonvolu kontroli ĉu via adreso estas preciza. 

Se ne, sendu al "I.Ĵ” la veran adreson!

ĉefredaktoro: Ivan Keremiddiev-Esperov. 1680 Sofia

kv. "Borovo*,bl.219 B, BULGARIO,t el.56-58-77

Redaktoroj: Krastju Karuoin kaj Minko Conkovski.


